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Als verjaardagscadeau voor een nichtje maakte ik een schoudertasje.  Het idee om er zelf eentje uit 
het hoofd te haken, kwam er omdat ik niet enkel vasten wou gebruiken.  Eigenlijk is het een zeer 
simpel patroontje. Kleine accentjes kunnen er voor zorgen dat er meer relief komt in je tasje. 
Het tasje is groot genoeg om ervoor te zorgen dat de belangrijkste spulletjes er in kunnen. 
 
Nog een paar dingetjes zou ik jullie willen vragen.   
 
Het patroon is gratis, omdat het voor mij nog steeds een hobby is, die voor iedereen moet te 
realiseren zijn.  Ik zou het echter fijn vinden mochten jullie mij vermelden in een berichtje als jullie 
creatie klaar is.  Ik zou het ook appreciëren mocht je een berichtje nalaten op mijn blog!  
 
©2016, haakpatroon tasje is ontworpen door: Vibe Troffaes alias Ma'am Musketier. 
 
Dit patroon is alleen bedoeld voor eigen gebruik en mag op geen enkele manier openbaar worden 
gemaakt. Het patroon verkopen of kopiëren is niet toegestaan.  Massaproductie van het tasje 
is niet toegestaan.  
 
Voor vragen en/of opmerkingen over het patroon kun je een mailtje sturen via mijn blog. 
Je kan er ook altijd een bericht achterlaten in mijn bloggedeelte. 

https://maammusketier.wordpress.com/ 
Je kan ook altijd een bericht achterlaten op mijn facebookpagina. 

https://www.facebook.com/Maam-musketier-door-Vibe/ 

 
 
Maar nu vooral veel haakplezier, 
 
Groetjes, 
 
Ma'am Musketier 
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De afkortingen die ik gebruik: 
Vaste:  v  Stokje: st 
Keerlosse: KL 
 
 
De Materialen die je nodig hebt (ook zonder sterke man te maken :) ): 
4 bolletjes SMC Catania in het kleur dat je wenst 

Haaknaald 4 of 4.5 

Het patroon: 

Zet 30 lossen op en 1 KL 

*Haak 7 rijen vasten met op het eind iedere keer een KL. 

Na 7 rijen haak je ipv 1 kL, 3 lossen.  Deze zijn je eerste stokje. 

Daarna haak je de hele rij gekruiste stokje. Dit doe je zo.  Je slaat een vaste van de rij eronder over en 

haakt een stokje in de volgende.  Daarna haak je een stokje in de vaste die je oversloeg . Zo verkrijg je 

X-vormpjes.  Je haakt de hele rij zo verder en eindigt met een gewoon st op het eind.* 

Daarna haak je de * * nog 3 keer. Zo kom je op een herhaald patroontje van 4. 

Haak 14 rijen vasten.  (dit zorgt er voor dat de naad onderaan van het tasje mooi onzichtbaar is, en je 

geen st hebt onderaan (zodat er zeker niets uitvalt).   

De eerste 7 rijen (van de 14) dienen nog voor de voorkant, de andere 7 voor de achterkant van het 

tasje. 

Daarna haak je opnieuw * * vier maal. 

Op het eind haak je nog een rij HV.  Tussen de 10e en de 11e HV en de 20e en 21 HV haak je 10 

lossen, zodat je hierdoor lusjes hebt om rond de knoopje te doen, zodat je het zakje kan sluiten. 

Je vouwt het geheel dubbel.  Als het goed is, zul je zien dat de rijen gekruiste stokjes aan de voorkant 

en de achterkant op dezelfde lijn zitten.  Je haakt de ene kant samen met vasten in de vasten en 2 

vasten in de stokjes.  Hecht af en haak de andere zijkant vast (van langs onderen te beginnen). 

Als je aan de bovenkant komt, haak je een rij lossen zolang je de riem wil die je over je schouder wil.  

Je haakt het met een hv aan de andere kant.   

Na de hv haak je 3 lossen (dit is je eerste stokje) en haak in alle lossen stokjes. haak het met een hv 

vast aan de andere kant van je tasje en hecht af. 

Neem twee mooie knopen en naai deze vast aan de voorkant, zodat je een sluiting hebt. 

Ik naaide de zijkantjes van de riem ook nog eens extra vast. 
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Je tasje is nu klaar... Je kan er steeds een mooie sleutelhanger bij haken om er aan te hangen :) 

Schematisch ziet het patroon er zo uit.  (ik tekende het, want ik ben niet zo goed in streepjes op 

computer zetten :) ) 

De ongevulde bolletjes zijn lossen 

De gevulde bolletjes zijn keerlossen 

De X-jes zijn vasten  

De T-tjes zijn stokjes 

 


